
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ministério Público arquiva inquérito relativo ao Citius 

- Hospitais de Lisboa com cuidados intensivos no limite 

- "O CDS é um partido autónomo e capaz de se apresentar a eleições" 

 

Correio da Manhã 

- Presidente da República contra "desmembramento" da PT 

- Costa taxa turistas em Lisboa 

 

Jornal de Noticias 

- Paula Ferreira - Um país concessionado 

- Alberto Castro - Em busca do tempo perdido 

 

Público 

- João Miguel Tavares - A nova Brigada do Reumático 

- Exportações aceleram em Setembro mas défice comercial agrava-se 

- David Rodrigues - E se levássemos o Direito à Educação a sério? 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4230965
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4231082&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4231056&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/presidente_da_republica_contra_desmembramento_da_pt.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/turistas_dao_16_milhoes_a_lisboa.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4231244&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4231254&opiniao=Alberto%20Castro
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-nova-brigada-do-reumatico-1675760
http://www.publico.pt/economia/noticia/exportacoes-aceleram-em-setembro-mas-defice-comercial-agravase-1675744
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/e-se-levassemos-o-direito-a-educacao-a-serio-1675749?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- BES. Filomena Ricciardi constituída arguida 

- PSP faz mega operação de combate ao tráfico de droga na Amadora e Sintra 

- Clientes queixam-se de pagar estimativa quando comunicam consumo de luz 

- António Costa. Câmara de Lisboa vai cobrar em 2015 mais 27,3 milhões em impostos 

- Salgado. Análises sobre auditoria são "gravemente difamatórias" 

- Cameron diz que Reino Unido não fica na Europa de qualquer maneira 

 

Expresso 

- Incompetência não é crime? Nem corruptos competentes temos! 

- Ricardo Salgado: "Estamos perante uma desleal e inusitada tentativa de se fazer um  

julgamento público e mediático" 

 

Diário Económico 

- Governo quer alterar regras de acesso ao ensino superior já a partir de 2015 

- ‘Vitória’ dos independentistas catalães encurrala Rajoy 

- BCE pronto para comprar dívida titularizada a partir da próxima semana 

- PSD acusa António Costa de aplicar “colossal aumento de impostos” 
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http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-alterar-regras-de-acesso-ao-ensino-superior-ja-a-partir-de-2015_205710.html
http://economico.sapo.pt/noticias/vitoria-dos-independentistas-catalaes-encurrala-rajoy_205707.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bce-pronto-para-comprar-divida-titularizada-a-partir-da-proxima-semana_205748.html
http://economico.sapo.pt/noticias/psd-acusa-antonio-costa-de-aplicar-colossal-aumento-de-impostos_205704.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bes-filomena-ricciardi-constituida-arguida/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psp-faz-mega-operacao-combate-ao-trafico-droga-na-amadora-sintra
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/clientes-queixam-se-pagar-estimativa-quando-comunicam-consumo-luz
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/antonio-costa-camara-lisboa-vai-cobrar-2015-mais-273-milhoes-impostos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/salgado-analises-sobre-auditoria-sao-gravemente-difamatorias
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/cameron-diz-reino-unido-nao-fica-na-europa-qualquer-maneira/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/incompetencia-nao-e-crime-nem-corruptos-competentes-temos=f897475
http://expresso.sapo.pt/ricardo-salgado-estamos-perante-uma-desleal-e-inusitada-tentativa-de-se-fazer-um-julgamento-publico-e-mediatico=f897492
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Operação : GNR usou, pela primeira vez, um drone em rusga 

 

Observador 

- No epicentro do surto de Legionella o que há mais é perguntas. E medo 

- O que quer Isabel dos Santos com a OPA sobre Portugal Telecom? 

- Bloomberg: Juncker devia pedir demissão da Comissão Europeia 

- A história do São Martinho: castanhas porquê? 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/pais/304395/gnr-usou-pela-primeira-vez-um-drone-em-rusga
http://observador.pt/2014/11/10/principal-sintoma-da-legionella-falta-de-informacao/
http://observador.pt/especiais/o-que-quer-isabel-dos-santos-com-opa-sobre-portugal-telecom/
http://observador.pt/2014/11/11/bloomberg-juncker-devia-pedir-demissao-da-comissao-europeia/
http://observador.pt/2014/11/11/historia-sao-martinho/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EXERCÍCIO NAVAL ENTRE PORTUGAL E MARROCOS 

Marinha - XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO MARÍTIMO DO IIDM 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NOBRE CASA DE CIDADANIA “CONSTRÓI”  

MURO DA MEMÓRIA DIGITAL 

 

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Exercicio-naval-entre-Portugal-e-Marrocos.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/agenda/Paginas/XIX-Congresso-Internacional-de-Direito-Maritimo.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/757
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1111/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



